
TITOL: TOTS PODEM GUANYAR AL FUTBOL 

FITXA D’INSCRIPCIÓ*  

 *Cada grup participant ha d’omplir una fitxa 

 
 
Nom del centre: CEE MARE DE DEU DE MONTSERRAT 
 
Adreça: C/ Varsòvia 162-164,  
 
Telèfon: 93 455 76 25  
 
Població i codi postal: 08041 Barcelona 
 
Email: a8014012@xtec.cat 
 
Persona responsable del grup:  GUILLEM BELTRAN 
 
Email: guillemwilly78@gmail.com 
 
Telèfon de contacte: 93 455 76 25 
 
Hores de contacte: 9:30 – 16:30 
 
 
Nom i cognoms de l’alumnat participant:      CURS: 2N 
 
 
 

1. JOSÉ GUEVARA 
 

2. ANDREA MUÑOZ 
 

3. JENNYFER MOROCHO 
 

4. CRISTÓBAL SÁNCHEZ 
 

5. ALEXANDRA RUIZ 
 
 

  



REIMAGINA’T GRUP 4: GUIÓ LITERARI 

En un partit de futbol, decideixen fer equips de nois i noies per separat. Al 

principi guanyen els nois 2-0, però després les noies remonten marcant 

tres gols seguits. Finalment el partit s’acaba amb el resultat de 2-3 a favor 

de les noies que ho celebren de valent, mentre l’equip dels nois decideix 

que la propera vegada jugaran amb equips mixtes. 

 

  



GUIÓ TÈCNIC 

 

 

Nº TIPUS PLA MOVIMENT DESCRIPCIÓ 
1 MITJÀ  On es veuen els dos nois i un li diu a 

l’altre: “Nois contra noies, això serà 
facilíssim!” 

2 GENERAL PAN Els dos nois estan abraçant-se, després 
de marcar un gol a l’equip de les noies. 

3 DETALL  Marcador on es veu que els nois 
guanyen 2-0 

4 AMERICÀ  Es veuen les tres noies amb cara trista. 
5 DETALL  Es veu com un peu saca de mig camp i 

passa la pilota 
6 MITJÀ TRAVELLING Es veu la noia 1 (Alexandra) d’esquenes 

i corrent cap a la porteria amb la pilota 
i xuta i marca el primer gol. 

7 MITJÀ  Es veu la noia 2 (Andrea) com remata 
de cap i marca el segon gol. 

8 DETALL  Marcador on es veu el resultat de 2-2 
9 DETALL  Pilota i com el peu de la noia 3 

(Jennyfer) xuta. Es veurà a càmera 
lenta 

10 GENERAL  Porter que s’estira per atrapar la pilota, 
però no hi arriba i és el gol de la 
victòria. 

11 AMERICÀ  Es veu en PA (pla americà) com les 
noies celebren el gol i darrera, els nois 
amb cara de sorpresa. 

12 GENERAL  On es veuen el nois felicitant a les 
noies 

13 MITJÀ  Es veuen els dos nois i un li diu a l’altre: 
“El proper dia, juguem barrejats!” 

  















 

 

 

 


